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Eis a repartição dos jogos

PORTÃO

90º

25mm 25mm10mm
PORTÃO

PILAR

CHÃO

Deve veri�car que os pilares estão
aprumados (a 90º do chão)

1.1. Marcações das dobradiças do chão: 
Posicionar o gabarito de furações contra a 
beira do pilar interior. Dobrar conforme o 
pontilhado, e o angulo assim obtido na 
parte inferior do pilar à altura do chão, 
permitir-lhe-á apontar os furos de �xação 
das dobradiças do chão que terá de 
colocar.  

1.2. Marcações das dobradiças: Medir a 
altura do montante de seu portão.
Dobrar o gabarito de furação exatamente 
a esta altura (consoante a graduação 
impressa no gabarito), o angulo assim 
obtido na parte inferior do pilar à altura do 
chão, permitir-lhe-á apontar os furos de 
�xação das dobradiças que terá de colocar.  

MANUAL DE INSTALAÇÃO
PORTÃO DE BATENTE

Dobradiças
de chão

x4 x6 Dobradiça
Batente para

portão motorizado 

DESCRITIVO:  

Conteúdo:
- 2 Dobradiças superiores lacadas
- 2 Dobradiças de chão lacadas
- 1 Batente central lacado
- 1 Portão em alumínio lacado com 2 folhas
- Parafusos para a colocação do portão

IMPORTANTE: Todos os parafusos fornecidos são adaptados à maioria dos suportes tradicionais, contudo deve 
certificar-se da boa escolha das fixações. Solicite aconselhamento técnico de um profissional para obter a 
fixação adequada ao seu produto.

- 1 gabarito de colocação que ajudar-lhe-á posicionar as suas furações.
(ATENÇÃO: Este gabarito ser-lhe-á indispensável para identi�car em 2 operações distintas as marcas para as dobradiças do chão 
assim como para as dobradiças superiores)

Certifique-se que tem uma medida entre os dois pilares de:
3060 mm para um portão de 3000 mm   |   3560 mm para um portão de 3500 mm   |   4060 mm para um portão de 4000 mm

Batente para
portão manual



Colocação da folha com o batente lado exterior

2.1 A dobradiça do chão está colocada.

2.2 A dobradiça superior está colocada.

2.3 Inserir o eixo da dobradiça na anilha de latão localizada na 
parte superior do montante.

2.4 Colocar a parte inferior do montante inserindo o eixo da 
dobradiça do chão na anilha de latão abaixo do montante.
Por movimentos giratórios, colocar a parte superior do portão 
abaixo da dobradiça.

2.5 Apertar com força o parafuso cabeça cônica no eixo da 
dobradiça que havia sido instalada na parte superior do montante.

Interior

Exterior

Primeira folha
a ser colocada

2.1.

2.5. 2.4.

2.2. 2.3.

1. Posicionamento do batente do chão:

2. Colocação do punho

PARA PORTÃO MANUAL:

Interior

Exterior
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MANUTENÇÃO DO PORTÃO: Lembre-se de lubrificar as partes móveis 2 vezes por ano com um aerossol em teflon tipo WD40.
A limpeza do portão pode ser feita com água morna e sabão.

ATENÇÃO: 
Armazenamento antes da colocação: Armazenar o produto na posição vertical ao abrigo das intempéries, num local arejado e 
seco. Para beneficiar da garantia, o produto deve ser colocado de acordo com as normas de instalação (DTU). É muito impor-
tante lubrificar as partes móveis. Não aplicar produtos abrasivos sobre a termolacagem, limpar somente com água e sabão. 

O AUTOMATISMO DEVE SER FIXADO SOBRE A TRAVESSA REFORÇADA, A QUARTA LADO INTERIOR CONSOANTE A 
INDICAÇÃO DO AUTOCOLANTE. VER ESQUEMA.
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1. Posicionamento do batente do chão:

PARA PORTÃO A MOTORISAR:

Interior

Exterior


